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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka om människor som 
genomgått en utbrändhetsprocess upplever att de under denna 
tid utvecklats på ett sätt relevant för deras arbetsliv, och sedan 
med hjälp av teori undersöka om resultatet av denna utveckling 
kan anses utgöra kompetens. Genom intervjuer med fem 
personer som efter en tids sjukskrivning för utbrändhet nu själva 
upplever att de återhämtat sig, framkom att de fått en ny 
erfarenhet som gett dem insikt i stressproblematik, samhällets 
regelsystem och rehabiliteringsåtgärder. De har även utvecklat 
en mer effektiv energianvändning, ökad social kompetens och 
ökat välbefinnande. I den mån utvecklingen framgångsrikt 
används i arbetslivet, vilket intervjupersonerna också uttryckte, 
har den samtidigt inneburit att personerna utvecklat ny 
kompetens.  
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Abstract 

 
The purpose of this thesis is first to investigate whether people 
who have been through a period of burnout, experience a 
development relevant to their working life, and then to 
investigate if the result of this development equals competence 
according to theory. Interviews with five people, who after a time 
of absence due to sickness now consider themselves to be 
recovered, showed that they gained a new experience which in 
turn has given them insight into issues of stress, regulations of 
society and rehabilitation. They also developed a more efficient 
use of energy and improved their social skills and well-being. 
When the development is successfully used in working life, as the 
respondents declare, they have also developed new competence. 
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1. Introduktion 

Många upplever idag hårdare krav och en ökad stress i samhället (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2001). Detta leder till att fler och fler blir utbrända, till kostnad 

för både individ och samhälle (Maslach, 2003). Upp till sju procent av den svenska 

befolkningen beräknas vara i riskzonen för utbrändhet (Eriksson, Janson & Starrin, 

2008).  För den enskilde individen innebär detta ofta långvarig sjukskrivning med 

frånvaro från arbetslivet (Socialstyrelsen, 2003) vilket gör att individen går miste om de 

hälsofrämjande effekter som ett arbete kan föra med sig (Ockander & Timpka, 2001). 

När individen efter en sjukskrivningsperiod ska återgå till arbete återfinns inte sällan en 

oro för hur olika aktörer på arbetsmarknaden ska reagera på sjukskrivningstiden 

(Müssener, Svensson, Söderberg och Alexanderson, 2007). Har sjukskrivningen inneburit 

en stämpling av medarbetaren som innebär att framtida arbetsgivare enbart kommer 

skaka på huvudet och lägga ansökan åt sidan vid granskning av dennes CV?  Enligt 

Hallsten (2001) kan utbrändhet resultera i ett utvecklande av en identitetskris, vilket 

enligt Cullberg (2006) i sig kan utgöra en förutsättning för utveckling och mognad. Finns 

det därmed positiva aspekter med utbrändheten som sällan eller aldrig debatteras i media? 

Hur ser den utbrändes egen upplevelse egentligen ut? Har sjukskrivningen enbart 

inneburit en paus eller stoppkloss i karriären eller finns det en upplevelse av lärande 

under utbrändhetsprocessen som kanske till och med gett upphov till ny kompetens som 

skulle kunna ses som en tillgång av arbetsgivaren? För att kunna undersöka detta vidare 

följer nedan en beskrivning av utbrändhetsbegreppet och begreppet kompetens och hur 

dessa två relaterar till varandra. 
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1.1. Teori 

När det gäller vad utbrändhet är finns det många olika definitioner. Exempelvis definierar 

Maslach och Jackson (1981) begreppet utbrändhet som ett tillstånd som karaktäriseras av 

emotionell utmattning, förlust av empati och subjektiv försämring av arbetsprestation. 

Pines och Aronson (1983) definition av utbrändhet är bredare och beskrivs som ”ett 

tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning som orsakas av långvarig 

exponering för emotionellt krävande situationer”.  

Enligt Lennart Hallstens (2001) modell är första steget i utbrändhetsprocessen 

absorberande engagemang vilket utvecklas till frustration som sedan i bästa fall övergår i 

omorientering och omstrukturering men annars i utbrändhet eller kris. Hallsten (2005) 

menar vidare att utbrändhet antas uppstå efter misslyckade självkänslosträvanden. 

Grunden till utbrändhet ligger med andra ord i en prestationsbaserad självkänsla. När en 

individ befinner sig i frustrationsstadiet kan denne undvika att hamna i utbrändhet genom 

att bland annat byta till en arbetsplats med mer gynnsam arbetsmiljö. Detta kallas 

omorientering och består främst av yttre förändringar. Då omorientering sker finns risken 

att individen i fråga på nytt drabbas av utbrändhet eftersom identitetsantagandet inte 

förändrats. Om individen istället genomgår en kris och förstår att denne inte är sina 

prestationer kan omstrukturering istället ske. Detta medför en djupare förändring. 

(Hallsten, 2001)  

Andersson m.fl. (2007) skriver att vi normalt förändras ”av alla kriser som prövar 

oss i livet”. Eriksson m.fl. (2004) menar att utbrända ofta ifrågasätter ”sitt sätt att leva, 

meningen med livet och vad som är viktigt och meningsfullt”. På olika sätt verkar det 

alltså som om tillfrisknandet från utbrändhet innebär en förändring om inte en utveckling. 



Utveckling av kompetens vid utbrändhet 6 

Detta har även beskrivits i c-uppsatsen ”På andra sidan väggen” (Löfqvist & Unmack, 

2004). De förändringar individer genomgår under en utbrändhetsprocess sammanfattas 

där med att individen förändras när det gäller nya insikter om sig själv, i relationen till sig 

själv, känslomässigt, i relationen till andra och i frågan om vad som är viktigt i livet. 

(Löfqvist & Unmack, 2004) 

I samtal med Lennart Hallsten (1 oktober 2008) framkom att personer han mött 

ofta utryckt att de lärt sig en hel del under sin utbränningsprocess men han har inte hört 

eller läst något om nyttan av denna utveckling. Både utveckling och lärande är dock 

begrepp relevanta för arbetslivet. Därför ligger det nära till hands att anta att denna 

utveckling och lärande samtidigt resulterat i ny kompetens.   

Det finns många olika definitioner av begreppet kompetens. Kahlke och Schmidt 

(2002) menar att kompetens är en uppsättning egenskaper hos en person som visar sig i 

ett beteende som gör att personen klarar av ett givet arbete på ett bra sätt. Kompetensen 

visar sig därmed i det man presterar, beteendet, och i det som faller ut av beteendet – 

resultatet. Författarna tänker sig också kompetens som manifesta beteendemässiga 

aspekter såsom färdigheter och kunskaper och andra latenta aspekter såsom individens 

tankar och känslor, gällande exempelvis självuppfattning, social roll och värderingar. 

Andra latenta aspekter är personens motivation och dess personlighetsdrag. 

Prien (1992) definierar kompetens som det en person tar med sig till arbetet i form 

av förmåga, erfarenheter och skickligheter. Kompetensen formar den totala kapacitet som 

individen kan tillämpa i en arbetssituation. Denna kompetens kan bli sämre eller bättre 

med tiden. Samme författare menar vidare att man skall sätta den allmänna förmågan hos 

personen i relation till arbetskraven då man talar om kompetens. 
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 Lindelöw (2008) presenterar ett förslag till kompetensmodell som består av ett 

antal färdigheter och förhållningssätt som författaren anser är heltäckande. Dessa delas 

upp i fyra olika grupper; personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor 

samt intellektuella färdigheter.  

 En modell för att mäta kompetens är kompetenshjulet. Denna presenterar en 

uppdelning i personlig-, social-, yrkesteknisk och strategisk kompetens. I mitten som ett 

nav i hjulet ligger funktionell kompetens, något som visar på förmågan att använda och 

tillämpa de övriga kompetenserna (Hallén, 2005).   

Sammantaget kan konstateras att utbrändhet är ett mångfacetterat begrepp som 

har flera definitioner. Det har även framkommit att utbrändhet kan ses som en process 

som kan resultera i omstrukturering, i vilken individen genomgår en djupare förändring 

och ersätter sin prestationsbaserade självbild med en självbild baserad på andra värden. 

Det har också framkommit att personer som tidigare varit utbrända uttrycker att de fått 

nya insikter om sig själv och förändrats i relationen till sig själv och andra, i frågan om 

vad som är viktigt i livet och känslomässigt. Det är genom detta rimligt att anta att en 

person under sin utbrändhetsprocess förändras i något hänseende när det gäller sina 

tankar, känslor, motivation och personlighet vilket enligt Kahlke och Schmidt (2002) kan 

resultera i ett förändrat beteende. Om detta nya beteende ökar personens förmåga att klara 

av ett givet arbete utgör det också enligt Kahlke och Schmidt en ökad kompetens.  

Sammanfattningsvis finns det således både forskning som studerar en individs förändring 

och utveckling under utbränningsprocessen och forskning som definierar vad begreppet 

kompetens innebär. Det finns även forskning som pekar på att kriser, så som utbrändhet 

är en förutsättning för mänsklig utveckling, vilket på så sätt knyter samman dessa 
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begrepp. Huruvida denna utveckling verkligen inverkar på individens arbetsliv och på så 

sätt utgör en utveckling av ny kompetens saknas dock.  

2. Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om det finns aspekter av lärande i 

utbrändhetsprocessen som kan ge upphov till ny kompetens relevant för arbetslivet. 

Följande frågeställningar avses därmed att besvaras:  

• Upplever människor som genomgått en utbrändhetsprocess att de under denna tid 

utvecklats på ett sätt relevant för deras arbetsliv? 

• Om detta är fallet, innebär då denna utveckling att individen under sin 

utbrändhetsprocess samtidigt har utvecklat ny kompetens? 

3. Metod 

För att besvara den förstnämnda frågeställningen användes fenomenografi, vilken är en 

kvalitativ metod som syftar till att undersöka människors upplevelse av ett fenomen. 

Enligt ansatsen tillhör personers upplevelser av ett fenomen andra ordningens perspektiv. 

En uppfattning skiljer sig därmed från första ordningens perspektiv som undersöker hur 

någonting verkligen är. Inom den fenomenografiska ansatsen inhämtas det empiriska 

materialet genom intervjuer som sedan transkriberas och analyseras. Målet med analysen 

är att skapa kategorier där man kan finna kvalitativa skillnader i upplevelser kring ett 

fenomen. (Larsson, 1986)  

För att besvara den andra frågeställningen användes de kompetensteorier som 

tidigare presenterats, för att tolka huruvida resultatet av det empiriska materialet innebär 

att intervjupersonerna utvecklat ny kompetens.    
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3.1. Deltagare 

Kriteriet vid urvalet var att intervjupersonerna tidigare varit sjukskrivna för utbrändhet 

men nu inte längre är sjukskrivna av den orsaken. Personerna skulle dessutom själva ha 

en upplevelse av att de ”kommit ut på andra sidan” eller i alla fall var en bit på väg. På 

detta sätt försäkrades att både läkare och personen själv var överens om att de uppfyllt 

kriterierna för utbrändhet och sedan lämnat den bakom sig. Då begreppet utbrändhet 

nämns i uppsatsen innefattas att individen varit sjukskriven för detta. Begreppet 

utbrändhetsprocess ämnar sätta fokus på individens väg genom utbrändheten. 

Genom att kontakta olika föreningar och organisationer erhölls kontaktuppgifter 

till lämpliga intervjupersoner för studien. Genom att studera deras namn noterades att alla 

utom två var kvinnor. Då man enligt Larsson (1986) skall försöka maximera möjligheten 

att få så många olika uppfattningar som möjligt att komma till tals under intervjun 

tillfrågades dessa två män. Det var dock bara en av dem som ville medverka i studien. 

Några andra skillnader kunde inte uttydas med hjälp av namnen.  

Vid den första kontakten gavs en övergripande förklaring om uppsatsens innehåll.  

Deltagarna informerades om att den färdiga uppsatsen inte skulle komma att innehålla 

namn eller annan information som skulle kunna avslöja deras identitet. För att på ett 

tydligt sätt i text ändå kunna åskådliggöra skillnader mellan intervjupersonerna har de 

tilldelats fingerade namn. Nedan följer en kort beskrivning av de personer som intervjuats 

vid studien. 

3.1.1. Anna 

Anna är i 40-årsåldern och arbetar inom psykiatrin, vilket hon också gjorde då 

hon blev sjukskriven. Hon var sjukskriven i tio månader.  
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3.1.2. Kristina 

Kristina är i 60-årsåldern. Hon är idag egen företagare. Innan sjukskrivningen, 

som varade ca sju år, arbetade hon som sjuksköterska och har även haft 

chefsansvar.   

3.1.3. Anita 

Anita är i 60-årsåldern och arbetar idag som administratör inom landstinget. Hon 

har tidigare arbetat som sjuksköterska och hade vid tiden för sin sjukskrivning 

chefsansvar. Hon har varit sjukskriven i två omgångar i sammanlagt ca ett år.  

3.1.4. Lars 

Lars är i 50-årsåldern och arbetar som specialist inom landstinget vilket han också 

gjorde då han blev sjukskriven. Han hade då chefsansvar. Lars var sjukskriven på 

heltid ett antal veckor och har sedan under de senaste tio åren periodvis varit 

sjukskriven på 25 procent.   

3.1.5. Karin 

Karin är i 40-årsåldern och har de senaste åren hunnit byta arbetsplats ofta. Bland 

annat har hon hanterat försörjningsstöd i rollen som socialsekreterare. Hon är 

engagerad på flera olika håll, bland annat inom politiken. Karin var sjukskriven i 

ca fyra år.  

3.2. Material 

Intervjumallen som användes vid intervjuerna innehöll frågor om förändring och 

utveckling gällande beteende, känslor, tankar, motivation och personlighet, detta utifrån 

Kahlke & Schmidts (2002) kompetensbegrepp. Den innehöll också frågor om hur denna 

förändring och utveckling på olika sätt påverkar intervjupersonernas arbetsliv idag. Enligt 
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Larsson (1986) vet inte intervjuaren hur den intervjuade uppfattar frågan innan denne 

svarat. Därför rekommenderar han att intervjumallen bör innehålla ett antal 

frågeområden. Vid konstruerandet av intervjumallen valdes ändå att ha färdigformulerade 

frågor för att veta att det frågats om alla aspekter. Med Larssons (1986) kommentar i 

bakhuvudet följdes frågorna upp med följdfrågor för att verkligen få svar på det som 

avsågs. De färdigformulerade frågorna gjorde att varje intervju utfördes på ett liknande 

sätt och såg till att frågorna var öppet ställda och heller inte ledande. De kunde komma i 

olika ordning beroende på hur intervjun fortlöpte och fungerade på så sätt som en bas att 

utgå ifrån vid intervjun. Intervjun var således semistrukturerad. 

3.3. Procedur 

Intervjuerna varade cirka en timma och ägde rum på varierande platser. Gemensamt var 

att intervjupersonerna fick välja plats för intervjun. Exempel på platser som använts är 

universitetet, hemma hos intervjupersonen eller på deras jobb. Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades senare till text.    

Analysen inleddes genom att författarna läste det transkriberade materialet. Sedan 

skapades en analysmall för att författarna skulle kunna analysera materialet enskilt efter 

samma riktlinjer. Analysmallen innehöll anvisningar för hur analysarbetet skulle utföras. 

Först skulle vi plocka ut alla de intervjusvar som var relevanta för vårt syfte. Sedan skapa 

kategorier av svar som rörde samma fenomen och namnge dessa. Därefter leta efter 

likheter och skillnader inom kategorierna, samt orsaker till dessa. Vi skulle även försöka 

finna representativa citat för våra kategorier. Analyserna utfördes först enskilt för att få 

en uppfattning om samstämmigheten mellan de båda analyserna. Och sedan 
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sammanfördes de båda analyserna till en gemensam. En jämförelse visade att de enskilda 

analyserna gjorts på delvis olika sätt.   

En av författarna läste de utskrivna intervjuerna och markerade citat som svarade 

på syftet. En majoritet av de uttalanden som plockats ut i första steget placerades senare i 

kategorier, men några uttalanden fanns slutligen vara mindre relevanta då de inte svarade 

på syftet. De citat som var kvar illustrerade likheter och olikheter i svaren inom de olika 

kategorierna.  

Den andra författaren läste igenom materialet och markerade meningsbärande 

delar som svarade på syftet. Det skapades ett antal punkter av vad varje person i korthet 

sagt. Sedan sammanfördes de punkter där flera personer uttryckt sig om samma fenomen 

och bildade på så sätt en kategori. Eftersom författaren i enlighet med den 

fenomenografiska metoden (Larsson, 1986) avsåg att skapa kategorier som skilde sig åt 

sammanfördes slutligen de kategorier som rörde liknande fenomen.  

Vid granskning av de enskilda analyserna framgick att många av de skapade 

kategorierna korresponderade och på så vis kunde slås samman till gemensamma 

kategorier. Slutligen utkristalliserade sig fyra olika kategorier, inom vilka skillnader i 

utveckling och användningsområden analyserades.  

3.3.1. Analysen i korthet 

3.3.1.1. Enskilt 

• Finna uttalanden i form av citat eller meningsbärande delar som svarar på syftet.  

• Skapa kategorier av svar kring samma fenomen. 

• Leta efter likheter och skillnader i uppfattningar inom varje kategori. 
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3.3.1.2. Tillsammans 

• Finna ett gemensamt kategorisystem baserat på de kategorier som funnits enskilt. 

• Analysera skillnader inom dessa. 

• Åskådliggöra skillnader, förmågor och användningsområden inom kategorierna 

med hjälp av citat. 

4. Resultat 

4.1. Utveckling och dess relevans för arbetslivet 

Vid intervjun uttryckte fyra av fem personer att de verkligen utvecklats under sin 

utbrändhetsprocess. De kunde också se hur denna utveckling kan tillämpas i deras 

arbetsliv. Dessa personer svarade tämligen lika, varje person nämnde inte allt inom varje 

kategori men berörde ändå på något sätt dessa teman. En person avvek nästan helt från de 

andra, Karin. Hon utryckte inte samma känsla av utveckling och kunde inte heller i 

samma utsträckning koppla denna utveckling till arbetslivet. Nedan följer en beskrivning 

av de kategorier som framkommit vid analysen av materialet, med tillhörande citat. 

Kategorierna benämns ”Ny erfarenhet”, ”Effektiv energianvändning”, ”Ökad social 

kompetens” och ”Ökat välbefinnande”. 

4.1.1. Ny erfarenhet 

Kategorin ny erfarenhet innefattar att intervjupersonerna genom sin utbrändhetsprocess 

fått insikt i stressproblematik, samhällets regelsystem och rehabiliteringsåtgärder och att 

de mognat som individer. 

Intervjupersonerna upplever att de nu kommit ut på andra sidan eller i alla fall är 

en bit på väg. Resan dit har varit svår men har fört med sig positiva aspekter. Bland annat 
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har de fått en större helhetsförståelse när det gäller utbrändhetsprocessen och dess 

konsekvenser för individen.  

Jag lärde ju mig för det första massor om min egen sjukdom. Jag lärde mig 
massor om sjukvårdens tillkortakommande. Lärde mig massor om samhällets 
regelsystem. 38 kollisioner jag kallar det för, som försvårade återgång till arbete.  
-Kristina 
 
För mig har det ju hela tiden varit en, en resa i lärande. Jag trodde jag kunde 
jättemycket redan som sjuksköterska och chefsutbildad då, när det gällde sådana 
här frågor. Och rent teoretiskt så kunde jag väl en hel del då, men sen, har jag ju 
liksom varit tvungen att sätta det i mig själv, teorin också, och fått en förståelse 
för vad det är som händer. -Kristina 

Intervjupersonerna upplever att erfarenheten kan användas för att genomföra 

arbetsmiljöförbättringar, hjälpa och stoppa personer som är på väg in i en utbrändhet och 

stötta och utbilda personal i stress och utbrändhetsfrågor. De kan således tillämpa sin 

förståelse i konkreta handlingar. 

Det är en tillgång på så sätt att man kan ju varna sina arbetskamrater, försöka få 
hejd på, så att inte flera går in i väggen. Man ser signalerna tydligt. -Lars 

Jag ser tidigare i mina patienter, jag ser signaler på dem som jag kanske inte hade 
reagerat på förut. Vilket gör att jag kan stoppa dem tidigare. -Anna 

Om någon vill lyssna på mig så kan jag berätta vad jag tror ska till, för att folk ska 
må bättre i arbete. -Kristina 

Nu jobbar jag ju själv med stressproblematik, så på så sätt så vet jag ju hurdant 
det är. -Lars 
 
Jag kan ju ta min kollega . . . om hon råkar ut för saker som hon ställer sig 
frågande inför, i samtalssituationer eller andra händelsesituationer, så har ju jag 
säkert en hel del att tillföra. Om det skulle handla om samtalsbitar och stressbitar. 
-Kristina 
 
Jag handleder, jag introducerar ju nya sjuksköterskor eftersom det kan ju inte hon 
[chefen] göra eftersom hon är inte sjuksköterska, så kan hon ju inte vårat jobb. Att 
där kan hon uttrycka att, eh, visa dem dina knep. Vad du har lärt i det här med att 
sätta gränser och sådana saker.  -Anna  
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Utbrändhetsprocessen har medfört att personerna vid rehabiliteringen fått träning i bland 

annat mindfullness, basal kroppskännedom, stresshantering och att tänka alternativa 

tankar, vilka de nu i sin tur skulle kunna lära ut. 

Sedan har jag ju gått i, och det har ju också hjälpt mig mycket, i KBT. -Anita 
 
Jag använder mycket av chi gong, för att liksom bli kroppsmedveten. -Lars 
  
Det är vissa saker som man inte får in idag, tyvärr, mindfullness är en sådan sak. 
Det är väldigt svårt att få in en sån typ utav arbetsmoment med patienterna i en 
grupp där man helst vill gå i pension. -Anna     

 
Erfarenheten har även medfört en djupare förändring som rör existentiella aspekter. 

Intervjupersonerna upplever att de växt som individer och idag känner sig både starkare 

och klokare.  

Jag ser mig själv som en stark individ, jag var svag förut, men idag känner jag 
mig själv och idag är jag en stark individ. -Anna 

Jag är glad att jag har gått igenom det här, det är jag ju faktiskt. Det är liksom bara 
det att jag borde ha gjort det lite mjukare och tidigare, man har blivit klok. -Lars 

Det är väl det jag kan tycka är lite synd att man inte fick de här erfarenheterna 
tidigare i livet, så man kunde ha haft ännu mer ut av livet. -Lars 

 
Karins uttalanden skiljer sig från de andra. Hon nämner inte något om att hennes nya 

erfarenhet kan medföra någon nytta. Hon upplever dessutom att det är svårt att omsätta 

sin erfarenhet till konkreta handlingar. 

 
Människor som är på väg in i en utmattningsdepression, de klarar ju inte av att 
lyssna. -Karin 
 
Och, jag menar bemöts du inte, jag menar finns det inget intresse hos 
omgivningen, alltså jag kan ju liksom berätta, jag kan försöka förändra. Men, 
alltså, jag har svårt att se det. -Karin 
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4.1.2. Effektiv energianvändning  
 
Kategorin effektiv energianvändning innebär att intervjupersonerna upplever sig ha hittat 

metoder att disponera sin energi på ett mer effektivt sätt genom att bland annat sätta 

gränser, slå ner på tempo, skapa sig ett eget handlingsutrymme och tillsammans med 

arbetsgivaren hitta mer lämpliga arbetsuppgifter.  

Trots att intervjupersonerna själva upplever att de nu kommit ut på andra sidan 

utbrändhetsprocessen och mår bra har de fortfarande en ökad stresskänslighet och brist på 

ork. Detta tvingar dem att vara kreativa och hitta nya energisnåla vägar för att kunna göra 

ett bra jobb. 

Jag har ju lärt mig att jag måste leva på ett helt annat sätt. -Anita 
 
Det är ju precis som äldre personer som inte kan hålla samma tempo, dom 
använder ju båda hjärnhalvorna och på så sätt blir effektivare, också tar tillvara 
erfarenheten sen tidigare, försöker hitta genvägar och vet liksom var man ska sätta 
in kraften för att man ska få bäst resultat. När man är stark och fungerar fullt ut, 
då kan man ju slösa lite grand här och där, det räcker ändå. -Lars 

 
Karin tycks inte ha utvecklat energisnåla sätt att kompensera för sin bristande ork. 

Det känns väldigt viktigt med arbete för mig. -Karin 

Men samtidigt så känner jag men jag vet ju inte om jag heller orkar med eller 
klarar av det. -Karin 

Efter två år så känner jag att nä nu får det vara nog. Då kanske det är att det var 
fel arbetsplats för mig, att jag gick tillbaka till samma typ av arbete men, men jag 
har liksom svårt att se att jag skulle vara på samma arbetsplats mer än tre, fyra år. 
Och nu de senaste åren så har det ju varit två år, sedan har det ju liksom inte gått. 
-Karin 
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4.1.2.1. Att sätta gränser 

Ett sätt att bättre ta tillvara på den energi man har är att lyssna till sina signaler och 

utifrån det sätta gränser mot både sig själv och sin omgivning.   

Man kan inte ställa upp och hjälpa till i allting, utan man måste sålla, och sålla 
ganska hårt för att själv må bra. -Anna 

Jag sållar till och med i det som är kul. -Kristina 

Om någon ber mig göra någonting, så ställer jag mig alltid frågan, vad ger det här 
mig? Och hittar jag inget svar, att det ger mig ingenting, så säger jag nej. -Anna 

Ett annat sätt att sätta gränser är att sålla bland sina åtaganden och på så sätt lägga sin 

energi på det som är mest centralt för utförandet av arbetet.  

Jag litar faktiskt på att folk gör det de ska. Så det har jag också lärt mig, tycker 
jag. Så det är ju också att få en arbetsuppgift mindre, att jag inte behöver 
kontrollera. -Kristina 

Förut så gjorde man mycket mycket mera, än det man behövde göra för att andra 
ska vara nöjda. Så att nu, nu har jag hittat en balans där. -Lars 

Det ingår väl i det här energisnåla också, att man ska tänka på vad är det 
egentligen som är väsentligt. Man försöker hitta det som är väsentligt i, i då vad 
man än ska göra. -Lars 

För att kunna lägga sin energi på det som är mest centralt i arbetet, har tydlighet när det 

gäller uppgift och ansvarsområde blivit viktigare efter utbrändheten än innan. 

Det är väldigt viktigt när man gått in i väggen, att man vet vad är det egentligen 
som är min uppgift, vad är det jag ska göra, vad är mitt ansvarsområde. -Lars 

Intervjupersonernas ökade förmåga att se det väsentliga i sitt eget arbete har gjort att de 

även fått en förståelse för hur en större precision kan påverka organisationens effektivitet. 

Man tonar ner prestationskraven, att det är mycket viktigare att man försöker öka 
tydligheten i arbetsgruppen, alltså att man får ut mer av det arbete man uträttar. 
Försöker mer pejla av vad är det som ska göras och att man gör det effektivare 
och sådär. -Lars 
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Karin upplever inte att hon lärt sig sätta gränser i samma utsträckning som de övriga 

intervjupersonerna. 

Jag har ju en tendens att ta på mig för mycket, att engagera mig för mycket. Så jag 
har ju liksom inte riktigt dom här spärrarna tror jag. Jag menar andra kan säga att 
jag vill inte för jag har inte tid. Och då tänker jag alltid, och då tänker jag alltid, ja 
men herregud vad gör du då? För, för jag skulle liksom inte tänka så. -Karin 

Så här resonerar hon angående sin bristande förmåga att säga nej.  

Det har ju inte blivit bättre då, men jag säger man får ju liksom jobba på det, det 
blir väl bättre någon gång. -Karin 

Trots att Karin har svårt att sätta gränser sker det ändå en utveckling på detta plan. 

Eventuellt finns det en början till en effektivare energianvändning.  

Och så tänker jag, nej men det får ta den tid det tar. Det är liksom helt nytt för 
mig, jag tänker inte pressa mig till massa saker. -Karin 

4.1.2.2. Tempo 

Tröttheten och den ökade stresskänsligheten har även tvingat intervjupersonerna att leva 

sitt liv i ett lägre tempo. Det förändrade tempot har i sin tur lett till positiva aspekter 

såsom att de upplever att de blivit både lugnare och mer närvarande som personer. De 

reflekterar också mer och uppskattar att bara vara.  

Det går inte i 190, skratt, längre. Så att det känner jag att jag har ändrat mig som 
person. -Anita 

Bara sitta där ute och lyssna på fågellivet och titta ut över sjön och det skulle jag 
inte ha tänkt mig att göra förut, men det gör jag idag. -Anita 

Man uppskattar just det här med stunden. Förut var det så väldigt mycket fokus på 
målen och det som skulle göras och man skulle producera. -Lars 

Jag är mer eftertänksam idag. -Kristina 
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Det sänkta tempot, och den därmed ökade närvaron, leder till att de tillfrågades 

arbetsuppgifter upplevs bli mer genomarbetade och på så sätt når en högre nivå.  

Kvalitén är bättre idag, än vad den var förut. Eftersom jag har färre patienter idag 
än vad jag hade förut så har jag mer tid att göra ett bättre jobb med dem färre jag 
har. -Anna 
 
Överhuvudtaget alltså få en mera bättre analys av skeendet, det som händer. 
Registrera, man registrerar mycket mera. På ett annat plan liksom, man får en 
annan bild, tror jag. Det har ju just att göra med det att man har kommit tillbaka 
till nuet. -Lars 

 
Trots att Karin också upplever en brist på ork har det inte tvingat henne till ett lägre 

tempo. Hon går därmed miste om de positiva effekter en större närvaro skulle kunna ge. 

Jag vet inte hur jag ska förklara det men, men för mig är det inte så viktigt kanske 
att bara vara hemma. Utan jag vill göra andra saker också, och sedan försöka få 
det att funka och kombinera. -Karin 
 
4.1.2.3. Rätt arbetsuppgift 

Ytterligare ett område som är viktigt för att minska energiförbrukningen är att 

intervjupersonerna befinner sig på rätt plats och i möjligaste mån utför uppgifter de trivs 

med och är allra bäst på.  

Ja, ja jag sitter ju idag och har patienter som är i krisreaktioner och krissituationer 
där jag har min erfarenhet och min utbildning, så där jag kommer till min bästa 
rätt då, eftersom jag kan bedöma dem innan de har sagt nåt ofta. -Anna 
 
Om det är tråkigt arbete då tappar man ju väldigt snabbt energin. -Lars 
 
Man måste ha roligt. Då får man ju vara kreativ och hitta på någonting så att det 
blir roligt. Hur arbetet ser ut vet jag inte, det får man söka efter så. Men jag tror 
att alla har på något sätt delar i sitt arbete som, uppfyller det, dom kraven man har 
på något sätt. Och så får man försöka förstärka det. -Lars 

 
Även om en person kommit ut på andra sidan utbrändheten och själv upplever att de har 

utvecklats på olika sätt kan det enligt intervjupersonerna vara svårt att få till en bra 
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arbetssituation om inte arbetsgivaren är engagerad i rehabiliteringsprocessen, för dialog 

och lyssnar för att bli medveten om medarbetarens behov och nyutvecklade förmågor.  

Vore jag arbetsgivare och skulle rehabilitera en personal tillbaka till jobbet skulle 
jag vara aktiv hela vägen, i hela rehabiliteringsprocessen. För att få förståelsen, 
för dig som tidigare sjukskriven och på väg tillbaka till banan igen. Det är dialog, 
dialog, dialog, ingenting går att skynda på. Lyssna. -Kristina  
 
Alltså jag tror återigen, att eftersom jag vet att hon, att min chef har varit med 
mig, och sett mig, både före och efter och under, så vet hon också vilka typer av 
patienter jag ska ha, vilka typer av grupper jag ska vara med i, var jag är bäst.  
-Anna  
 
Det är inte så att jag säger nej, och chefen säger du får ta den i alla fall för det 
finns ingen annan. Det skulle aldrig ske, utan när jag har sagt nej så är det ett nej. 
Förut så sa jag inte nej utan jag sa ja, ja kom hit med dom. -Anna      

                                                                                     
Karin har upplevt ett bristande intresse hos sina arbetsgivare. Hon har inte upplevt att 

cheferna lyssnat och varit engagerade, och på grund av det har hon heller inte fått 

möjlighet att vara på rätt plats. 

Att jag slutade tror jag mer att man var glad för, än att se hur kan vi få till det så 
att det funkar för Karin nu. Man var liksom inte så intresserad av det. -Karin 
 
4.1.2.4. Eget handlingsutrymme 

Att intervjupersonerna har ett visst mått av eget handlingsutrymme i arbetet 

verkar vara det som möjliggör en effektiv energianvändning. Här berättar Lars om vad 

det är som gjort det möjligt för honom att använda de förmågor han utvecklat under 

utbrändhetsprocessen.  

Det är den frihet jag har i mitt arbete, och att vi har en så bred verksamhet så att 
man kan gå in i, i dom delar man känner att man får tillbaka. Att det ger en mer 
tillbaka än vad man själv behöver ta, när man pratar energi så hela tiden att det 
ger mer energi än vad man måste ge för att kunna utföra det. -Lars  
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Här berättar intervjupersonerna om huruvida de använder sina nya förmågor och vikten 

av eget handlingsutrymme. De upplever att ett ökat handlingsutrymme gör det lättare att 

använda de förmågor de utvecklat. 

Jag använder nog det. Och det jag inte använder är ju för att jag inte kommit 
underfund med det riktigt, vad det är jag vill göra. Men jag tror att jag, jag alltså 
mycket utrymme att skapa mitt arbete, så jag har nog kunnat göra det. -Lars 
 
Jag använder mina erfarenheter hela tiden idag. Men det kanske inte syns så 
mycket eftersom vi har eget ansvar för våra behandlingar. -Anna 
 
Det tror jag man gör per automatik. Det tror jag är ungefär som att du lärt dig gå. 
Har du lärt gå så går du. Har du lärt dig prata så pratar du. -Kristina  
 
Det optimala idag är ju att jag kan välja själv. -Kristina 

 
Även möjligheten att kunna arbeta deltid underlättar en effektiv energianvändning. 

Sen har jag jobbat heltid i perioder, och sen gått ner 25 procent, för att hela tiden 
vara på gränsen, så jag kunnat få det hela att gå runt. Men tack vare att jag har 
ganska stor flexibilitet då, på den här arbetsplatsen så har det ju ändå kunnat 
fungera skapligt. -Lars 
 
Jag jobbar inte heltid idag vilket jag på sätt och vis skulle önska samtidigt som jag 
tycker det känns skönt. -Anita 

Karin är ambivalent i hur mycket hon vill arbeta.   

Jag tror att det alltid kommer vara för mycket för mig att jobba heltid. -Karin 

Jag känner ju att jag är inne i en tankefälla nu igen, och det är ju det här att jag vill 
jobba mer än, mer än heltid. -Karin 

Men liksom de andra intervjupersonerna upplever hon att ett ökat handlingsutrymme 

underlättar hennes arbetssituation.  

Om jag hade fått välja mer fritt då, då hade jag kunnat tänka mig att jag hade 
jobbat halvan, ena dagen, ena, eller förmiddagen på, kanske på, suttit på, tagit 
emot klienter och gjort sådana saker. Eftermiddagen skulle jag ha varit ute, jag 
skulle ha gjort något annat. Jag skulle ha arbetat med hembesök, eller gjort andra 
saker. Då hade det fungerat för mig. -Karin 
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Om jag jobbar på en större arbetsplats så finns det ju större möjlighet att byta 
arbetsuppgifter. -Karin 

4.1.3. Ökad social kompetens 
 
Social kompetens som kategori innebär att intervjupersonerna upplever sig ha utvecklat 

en förbättrad förmåga att kommunicera med och relatera till andra människor. 

Det har framkommit en ökad förmåga bland intervjupersonerna i mötet med andra 

människor. Den ökade förmågan grundar sig i att både kunna ta in andras signaler och att 

själv uttrycka och visa vad man vill säga, på ett bättre sätt. De intervjuade upplever att 

förmågan att känna av människor kan leda till en ökad förmåga att se exempelvis en 

kunds behov eller möta de behov en patient kan ha.  

Jag är nog bättre på att lyssna det tror jag. Mycket bättre på att lyssna idag. -Anita 
 

Jag visar mina egna känslor på ett annat sätt, att jag kan visa när jag blir ledsen 
eller sårad. -Anna 
 
Men mer att man lyssnar, mer närvarande. Att man registrerar, ja inte bara 
lyssnar, utan man registrerar liksom allting. -Lars 

 
Genom erfarenheten har intervjupersonerna fått en djupare förståelse för sig själva. Detta 

har resulterat i att de också utvecklat en ökad förståelse för hur andra människor fungerar, 

och hur människor fungerar i grupp. De upplever sig ha blivit bättre på att kommunicera 

och har utvecklat en förmåga att analysera och lösa konflikter. Individens förmåga att 

känna av människor och att själv uttrycka sig har ökat och detta påverkar människor i 

intervjupersonernas närhet. 

Jag är nog mera ödmjuk, det tror jag. -Lars 
 
Men man har ju, man vet mera, eller bättre insikt i hur arbetsgrupper fungerar, hur 
människor fungerar, vad vi har för möjligheter och begränsningar. -Lars 
 
Jag läser andra människor lättare idag, vilket gör att jag kan bemöta dem 
annorlunda. -Anna 
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När det gäller kommunikation om det blir till exempel en, ja, en konflikt, så är 
jag, så tycker jag själv att jag kan analysera och se lite granna konflikten kan stå i 
och reda ut. -Anita 
 
Ja, det kan ju påverka dem [arbetskamraterna] att de känner sig betydelsefulla för 
att jag lyssnar på dem. -Anita 

 
En av intervjupersonerna, Karin, uttrycker sig inte på samma sätt som de andra. Hon vet 

inte om det beror på utbrändheten men hon upplever att hon också förändrats i relation 

till andra människor. Hon nämner dock inget om bättre uppfattning av andras signaler 

eller större tydlighet när det gäller hennes egen kommunikation.  

Alltså jag bryr mig inte så mycket, på ett sätt, jag menar jag är inte rädd för att 
prata med nya människor, jag är inte rädd för att göra bort mig. -Karin 

 
4.1.4. Ökat välbefinnande 
 
Kategorin ökat välbefinnande innebär att personerna överlag upplever sig ha en bättre 

psykisk hälsa. Även den fysiska hälsan har förbättrats eftersom de blivit bättre på att ta 

hand om sig själva idag än innan utbrändheten.  

Trots att det varit en jobbig period upplever intervjupersonerna att de faktiskt mår 

bättre nu än tidigare. De känner en djupare tillfredställelse med livet. Det ökade 

välbefinnandet påverkar även personernas upplevelse av sitt arbetsliv.  

Är mer harmonisk, mer nöjd med livet. Så det har ju varit positivt på så sätt att gå 
in i väggen. -Anita 
 
Man får mycket mera ut av livet nu. Man njuter mer av livet. Nu när man kommit 
igenom den här processen. -Lars 
 
Jag tror att jag fortfarande är ganska spontan och glad av mig. Fast på en annan 
nivå, en mer medveten nivå, än flamsig nivå liksom. -Anna 
 
Jag är ju en helt annan tillgång på jobbet när jag känner mig nöjd med arbetet. Att 
jag tycker det är kul att åka till jobbet och jobba. -Anita 
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En förutsättning för den ökade tillfredsställelsen ligger i att intervjupersonerna börjat 

lyssna på kroppens signaler och ta hand om sig själva. De har insett vikten av sömn och 

bra kost för att kroppen ska kunna må bra.  

Sen har jag också lärt mig att det är viktigt att sova. Rutiner. Att man äter och att 
man fyller på. -Anna 
 
Jag är mera rädd om mig själv idag än vad jag har varit. Ja, jag mår bättre. 
-Kristina 

 
En av intervjupersonerna uttrycker inte en upplevelse av ökat välmående. Det närmaste 

välmående hon kommer är att poängtera vikten av skratt och humor. 

När jag har ett möte med människor så måste det finnas plats för skratt och humor 
för jag tror ändå att det, även om man pratar om svåra saker så får man använda 
humor. -Karin 

 
4.1.5. Kategoriernas relation till varandra 

Det är rimligt att anta att de fyra kategorierna som framkommit vid analysen av 

materialet inverkar på varandra. Intervjupersonerna beskriver att den nya erfarenheten 

exempelvis gett en ökade personlig mognad vilken i sin tur lett till både en ökad social 

kompetens och ett ökat välbefinnande. Den nya erfarenheten beskrivs också ha gett 

intervjupersonerna en ökad trötthet som har gjort att de idag upplever sig ha blivit bättre 

på att sätta gränser och sålla mellan åtaganden, det vill säga utvecklat en effektiv 

energianvändning. Förmågan till en effektivare energianvändning beskrivs bland annat ha 

inneburit en större närvaro och en bättre förmåga att sätta gränser som i sin tur upplevs ha 

lett till både ett ökat välbefinnande och en ökad social kompetens. Den ökade sociala 

kompetensen har rimligtvis också lett till ett ökat välbefinnande, då kontakten med 

människor är en stor del av både privat- och arbetsliv. Den nya erfarenheten upplevs 
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således både direkt och indirekt, genom effektiv energianvändning och social kompetens, 

i slutändan ha lett till ett ökat välbefinnande. 

 

 

Figur 1 

Kategoriernas relation till varandra. 

 

4.2. Utveckling som kompetens 

Då det ovan framkommit att intervjupersonerna utvecklats på ett sätt relevant för deras 

arbetsliv återstår nu frågan huruvida intervjupersonernas utvecklade förmågor på något 

sätt kan anses utgöra kompetens.  

Enligt Kahlke och Schmidt (2002) ger en förändring av en persons tankar, 

känslor, motivation och personlighetsdrag även en förändring i observerbart beteende. 

Detta nya beteende visar i sin tur på nya färdigheter och kunskaper. Vid intervjun 

uttryckte intervjupersonerna att de upplevt en förändring när det gäller just tankar, 

känslor, motivation och personlighetsdrag. Enligt denna kompetensmodell borde de då 

även ha utvecklat ett nytt beteende vilket de också uttryckte. Detta nya beteende skulle 
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visserligen kunna vara ett uttryck för en sämre förmåga, men intervjupersonerna upplever 

det själva som huvudsakligen positivt.  

De kategorier som framkom vid studien var: ny erfarenhet, ökad social 

kompetens, effektiv energianvändning och ökat välmående. Innefattas dessa av begreppet 

kompetens? Lindelöw (2008) delar upp kompetensbegreppet i fyra stora delar; personliga 

förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter. 

Personliga förmågor innefattar ”en persons förmåga att hantera sig själv och sina egna 

reaktioner” (Lindelöw, 2008). Detta beskrivs under kategorierna ny erfarenhet och social 

kompetens. Intervjupersonerna har genom sin erfarenhet blivit starkare och mognare och 

har bland annat större tillgång till sina känslor och är bättre på att utrycka dem. Med 

sociala färdigheter menar Lindelöw (2008); ”de mellanmänskliga förmågorna eller hur en 

person agerar när han eller hon ska relatera till andra”. En positiv förändring på detta 

område har vid upprepade tillfällen tydligt uttryckts under intervjuerna. Med 

ledarskapsförmåga menar Lindelöw (2008); ”de klassiska dimensionerna som 

återkommer i formuleringen av ledarprofiler”. Hon nämner bland annat en tydlighet i 

kommunikation vilket intervjupersonerna också uttrycker. Men hon nämner även andra 

innebörder av ledarskapsförmågor såsom ledarskap och beslutsamhet. Det som talar för 

denna utveckling är bland annat att intervjupersonerna upplever en större förståelse för 

arbetsgrupper. Intellektuella färdigheter innebär ”en persons analytiska kapacitet och 

förutsättningar att intellektuellt klara av vissa typer av arbetsuppgifter” (Lindelöw, 2008). 

Här nämns bland annat strukturerad, kvalitetsmedveten, specialistkunskap och 

problemlösande analysförmåga. Intervjupersonerna har blivit mer strukturerade, då de 

exempelvis genom den effektiva energianvändningen blivit mer precisa och tydliga i 
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utförande och kommunikation. Specialistkunskap har utvecklats när det kommer till 

stressproblematik och dess konsekvenser för individen. Med den ökade närvaron och det 

lägre tempot följer en högre kvalitet, och den bristande orken leder till en kreativitet då 

det kommer till att lösa uppgifter på nya sätt.  Däremot framkom ingen utveckling när det 

gäller numerisk och språklig analytisk förmåga, vilka också hör till intellektuella 

färdigheter. 

Hallén (2005) delar upp kompetensbegreppet i personlig-, social-, yrkesteknisk- 

och strategisk kompetens. Även här kan urskiljas en utveckling av intervjupersonernas 

kompetens. Halléns beskrivning av personlig kompetens liknar i mångt och mycket 

Lindelöws. Den sociala kompetensen innebär enligt Hallén (2005) ”förmågan att fungera 

med andra, till exempel i kundkontakter eller med medarbetare”. Intervjupersonerna 

uttrycker sin ökade sociala kompetens i liknande termer. Yrkesteknisk kompetens innebär 

fackkunskaper (Hallén, 2005). Intervjupersonerna har speciellt utvecklat fackkunskaper i 

hänseende till stressproblematik och samhällets regelsystem. Strategisk kompetens 

innebär en förmåga att kunna tolka och ta sig fram i organisationen samt förstå hur 

omgivningen påverkar den (Hallén, 2005). Intervjupersonernas ökade förmåga att läsa av 

sin omgivning tillsammans med sin ökade tydlighet och styrka bör innebära att de 

utvecklat även strategisk kompetens. Som ett nav mellan dessa fyra kompetenser menar 

Hallén (2005) att det finns funktionell kompetens. Denna avgör hur personen använder de 

andra kompetenserna i en given situation. 

Utifrån Kahlke och Schmidt (2002) bör våra intervjupersoner vid utvecklingen av 

sitt nya beteende samtidigt ha utvecklat nya färdigheter och kunskaper. Utifrån Lindelöw 

har intervjupersonerna i större eller mindre omfattning utvecklat alla delar av 
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kompetensmodellen. När det gäller Halléns modell har intervjupersonerna utvecklat 

personlig-, social-, yrkesteknisk- och strategisk kompetens. Enligt Kahlke och Schmidt 

(2002) är inte en utvecklad förmåga en kompetens förrän det visar sig att personen med 

hjälp av denna framgångsrikt klarar av en given situation, roll eller arbete. 

Intervjupersonerna uttrycker att de använder många av sina nya förmågor i sitt arbete 

idag. Vissa utvecklingsområden har de dock svårt att sätta ord på. Det kan därmed finnas 

ytterligare utveckling som idag inte tas tillvara i arbetslivet och således inte heller utgör 

kompetens. Eftersom många av de förmågor intervjupersonerna utvecklat under sin 

utbrändhetsprocess ändå kan användas på ett framgångsrikt sätt i arbetslivet, har det nu 

sammantaget visats att dessa förmågor också utgör kompetens.  

5. Diskussion 

5.1. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka om det fanns aspekter av lärande i 

utbrändhetsprocessen som kunde ge upphov till ny kompetens relevant för arbetslivet. 

Även om resultatet visar vissa skillnader mellan olika individer, så har 

intervjupersonerna, genom värdefulla erfarenheter, utvecklat styrkor och färdigheter som 

med rätt förutsättningar kan tas tillvara på i personernas arbetsliv. Intervjupersonerna har 

genom sin utbrändhetsprocess fått insikt i stressproblematik, samhällets regelsystem, 

rehabiliteringsåtgärder och mognat som individer. De upplever sig ha hittat olika sätt att 

disponera sin energi på ett mer effektivt sätt genom att bland annat sätta gränser, sänka 

tempot, skapa sig ett eget handlingsutrymme och tillsammans med arbetsgivaren hitta 

mer lämpliga arbetsuppgifter. De upplever sig även ha utvecklat en förbättrad förmåga att 

kommunicera med, och relatera till andra människor och känner att de mår bättre och 
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upplever en större harmoni och glädje i livet. Genom studien har det således framkommit 

att människor som genomgått en utbrändhetsprocess under denna tid utvecklats på ett sätt 

relevant för deras arbetsliv. Denna utveckling innebär samtidigt att personerna under sin 

utbrändhetsprocess utvecklat ny kompetens i den mån den framgångsrikt används i 

arbetslivet, vilket den enligt intervjupersonerna till stor del gör.  

5.2. Resultatdiskussion 

Det finns skillnader i alla våra fem intervjupersoners utsagor. Den största skillnaden finns 

dock mellan Karin och de övriga. Hur kan vi då förstå dessa skillnader? Hallsten (2001) 

skriver i sin processmodell att personer kan undvika att på nytt hamna i utbrändhet 

genom att antingen välja omorientering, som främst består av yttre förändringar, eller 

omstrukturering, som innebär en djupare förändring där självkänslan inte längre beror av 

personens prestationer. Karin har de senaste åren inte stannat på en arbetsplats i mer än 

två år för att hon inte fått arbetssituationen att gå ihop. Detta skulle med Hallstens 

processmodell kunna förstås som omorientering (Hallsten, 2001). Hon uttrycker att arbete 

är väldigt viktigt för henne. De andra intervjupersonerna uttrycker att arbetet idag fått en 

annan betydelse; det finns annat i livet som är viktigare, exempelvis familjen. Detta kan 

tyda på att Karin fortfarande har kvar en prestationsbaserad självkänsla och således inte 

ännu nått omstruktureringsfasen. Enligt processmodellen har hon i så fall inte heller gått 

igenom en djupare utveckling vilket de andra intervjupersonerna tycks ha gjort (Hallsten, 

Josephson & Torgén, 2005). 

 När det kommer till resultatet gällande kompetens så kan det vara värt att 

diskutera huruvida alla nya kunskaper verkligen omsätts i nya beteenden. 

Intervjupersonerna tillfrågades om utveckling och förändring, har detta påverkat 
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intervjupersonernas svar och därmed resultatet? Man kan tänka sig en skala där första 

nivån är intervjupersonens attityd, alltså om han eller hon förstår att den ”bör” ge svar 

som tyder på att personen utvecklats och använder sin kunskap framgångsrikt. Nästa steg 

kan vara att personen faktiskt har en intention att bete sig på omtalat sätt, men ännu inte 

gör det i sitt arbete. Kanske är det så att intervjupersonen beter sig på det sätt som han 

eller hon säger, men är det med framgångsrikt resultat? Enligt Kahlke och Schmidt 

(2002) är en utvecklad förmåga inte en kompetens förrän den faktiskt används 

framgångsrikt för att klara av en given arbetsuppgift eller situation. Följaktligen måste 

man ställa sig frågan på vilken nivå i denna skala som intervjupersonernas svar ligger på. 

Detta är någonting som är svårt att utläsa men som man ändå bör ha i bakhuvudet då man 

granskar resultatet av denna studie.  

5.3. Metoddiskussion 

En kritisk synpunkt på valet att intervjua de som gått igenom en utbrändhet, är att 

arbetsgivaren kanske skulle kunna vara bättre på att bedöma en persons kompetens. Då 

man kan anta att det hos vissa arbetsgivare kan finnas en viss okunskap på området 

intervjuades de som kompetensen ligger allra närmast, nämligen de som tidigare varit 

utbrända. För att få fram deras upplevelser, vilket efterfrågades i syftet, ansågs den 

fenomenografiska ansatsen vara synnerligen relevant eftersom den är inriktad på att 

undersöka den tillfrågades egen uppfattning om ett fenomen. 

Då det kommer till kriterier för val av intervjupersoner till studien kontrollerades 

inte formellt deras tidigare diagnos utan det litades på deras egna utsagor om att de 

tidigare varit sjukskrivna för utbrändhet eller liknande diagnoser. Av etiska skäl ville vi 

inte kräva dokumentation på detta.  
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Vid sökandet efter intervjupersoner framkom att vissa personer som anser sig ha 

drabbats av utbrändhet, inte har varit sjukskrivna för detta, då de inte har velat gå in i 

sjukförsäkringssystemet eftersom det skulle kunna påverka möjligheten till framtida 

anställning. Dessa personer uteslöts ur studien eftersom det inte är säkert att de enligt 

läkares definition skulle ha uppfyllt de egentliga kriterierna för denna diagnos. Kriteriet 

att intervjupersonerna själva måste uppleva sig ”vara ute på andra sidan” stärkte beläggen 

för att personerna verkligen återhämtat sig. Hade uteslutandet av detta kriterium medfört 

att resultatet inte gett samma utslag när det gäller utvecklad kompetens? Detta skulle i så 

fall kunna innebära att de personer som inte upplever att de återhämtat sig, inte heller 

utvecklat ny kompetens.  

När det gällde urvalet ställde enbart en man upp på intervju. I studien framkom 

inte någon skillnad i mannens svar jämfört med de övriga. Eventuellt hade det dock gjort 

det om fler män intervjuats. 

De flesta av intervjupersonerna, tre av fem, är mellan 50 och 60 år. Trots att 

förmågan att återhämta sig är sämre i högre åldrar (Davidsson & Sjöberg, 2002), 

uttryckte dessa personer att de utvecklat ny kompetens vid återhämtningen från sin 

utbrändhet. Möjligen skulle man med ett yngre urval finna ett ännu starkare resultat.   

Eftersom det i studien saknas personer från exempelvis industri och handel är det 

möjligt att studien inte är applicerbar på dessa branscher. Den typen av kompetenser som 

våra intervjupersoner utvecklat behöver inom vissa yrken inte nödvändigtvis ses som 

något positivt, och därmed inte heller komma till användning, men det skulle likväl 

kunna göra det. Att studien saknar intervjupersoner från privat sektor kan möjlighen ha 
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betydelse för resultatet. Det kan finnas en skillnad mellan privata och offentliga 

arbetsgivares motivation till att använda medarbetarnas nya kompetens.  

Anledningen till att syftet först efterfrågar huruvida människor som genomgått en 

utbrändhetsprocess upplever att de utvecklats på ett sätt relevant för deras arbetsliv och 

sedan om denna utveckling med hjälp av teori kan anses utgöra kompetens är att det 

fanns en svårighet i att ställa frågor direkt om utvecklad kompetens. Detta bland annat på 

grund av att olika personer har olika definition av vad kompetens är. Genom att ställa 

frågor om utvecklad kompetens skulle relevant information kunna ha missats. Nackdelen 

med det valda tillvägagångssättet är att intervjupersonerna inte tillfrågades om de anser 

att det faktiskt är kompetens de utvecklat. Trots detta uttryckte ändå vissa personer sin 

utveckling i termer av kompetens. Om resultatet skulle ha blivit annorlunda om det 

istället för frågor om utveckling frågats om nya kunskaper, färdigheter och förmågor 

återstår att undersöka.  

Vid intervjun ställdes frågor kring utveckling för att sedan gå vidare med frågor 

kring innebörden av dessa. Kanske hade det varit enklare framförallt vid analys av 

materialet att vid intervjun för varje enskild utvecklingsaspekt direkt frågat om dess 

innebörd i arbetslivet.     

Vissa personer uttryckte att frågorna var svåra att svara på. De hade svårt att 

koncentrera sig och hålla tråden och efterfrågade därför mer ledande frågor. Frågorna 

hölls ändå öppna för att bibehålla den vetenskapliga metoden. Frågan kan ändå ställas om 

huruvida resultatet skulle ha sett annorlunda ut om deras behov tillgodosetts. 

 Att materialet analyserades på varsitt håll ses som en klar fördel. På detta sätt 

erhölls två oberoende bedömningar som därmed minskade godtyckligheten i skapandet 
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av kategorier. Trots att analysen utfördes på något olika sätt kunde de båda 

kategorisystemen utan problem sammanföras till ett. Om någon vill replikera studien 

rekommenderas att ha en hög tydlighet i analysmallen, då en viss svårighet att utföra den 

enskilda analysen på liknande sätt upplevdes. 

5.4. Användningsområden 

Då resultatet kan ha betydelse för både individ och arbetsgivare var ämnet relevant att 

undersöka. Studien visar att personer som varit sjukskrivna för utbrändhet skiljer sig från 

bilden av dem som svaga och oförmögna. Dessa personer kan tvärtemot utgöra en 

tillgång i arbetslivet givet att rätt förutsättningar skapas. Resultatet av denna studie bör 

vara relevant vid rehabilitering och rekrytering av personer som tidigare drabbats av 

utbrändhet. Det torde vara intressant för de drabbade, då de lättare kan styrka sin egen 

utveckling av kompetens, och på så sätt lättare kunna komma i funktion. Arbetsgivare 

borde också inse vikten av att personen kommer i funktion, och engagera sig i 

rehabiliteringsprocessen då detta kan löna sig både i nöjdare medarbetare och även 

ekonomiskt. Även arbetsgivares benägenhet att anställa före detta utbrända borde öka, då 

de har förmågor som de tidigare saknat, som kan användas i arbetsgivarens verksamhet. 

Ur ett samhällsperspektiv kan vikten av att ta till vara på dessa personers kompetens och 

att få dem i funktion vara mycket stor, då det kan resultera i bättre fungerande 

rehabilitering, mindre kostnader för sjukskrivningar och ökade skatteintäkter. 

5.5. Framtida forskning 

Genom studien har en bild av hur den kompetens som utvecklas under en 

utbrändhetsprocess ser ut och dess användningsområden vuxit fram. Frågan är om detta 

är en representativ bild av verkligheten. Har de flesta före detta utbrända personer 
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upplevelsen av att ha utvecklat kompetens och ser den i så fall alltid ut som resultatet i 

denna studie? Detta skulle kunna vara en fråga för framtida forskning. Intressant för 

framtida forskning är också att undersöka huruvida arbetsgivare skulle anställa en person 

som utvecklat denna kompetens trots att de tidigare varit sjukskrivna för utbrändhet. Då 

resultatet beskriver den översiktliga utvecklingen, skulle man även kunna utveckla ett 

instrument som mäter den enskilda personens nya kompetens. Detta instrument 

tillsammans med en djupdykning i hur dessa medarbetares nya kompetens kan integreras 

i hela organisationen skulle ytterliggare kunna förbättra tillvaratagandet av kompetensen. 

Sammantaget finns det således fortfarande mycket mer att utforska på detta område.  

5.6. Avslutning 

Sammantaget bör den här studien ha gett läsaren en stor inblick i den kompetens 

människor utvecklar under sin utbrändhetsprocess vilket förhoppningsvis kan fungera 

som en vägledning i framtida personalarbete. Denna uppsats avslutas härmed med två 

citat som på ett bra sätt sammanfattar resultatet av studien.   

Oavsett vilken situation jag skulle hamna i så skulle jag ha mera styrkor idag än 
vad jag hade tidigare, för jag har mera tillgång till helheten på något sätt va. Jag 
vet själv hur jag fungerar, och man har en annan insikt om saker och ting. Och det 
kan vara liksom marginellt, man märker inte, man tänker inte på det dagligdags, 
men när man ställs i situationer då, när det är frågan om just kompetens, när ska 
ha en handlingsförmåga, man ska uträtta någonting, så kommer den varje gång att 
vara bättre, att ge bättre resultat än vad den hade tidigare. Och det kanske inte just 
är kompetensen att springa fort, det förstås, utan det som man använder hjärnan 
till. Som har blivit bättre då. Man tränar ju upp, man får ju vissa brister och det är 
ju den här kognitiva och minnesförsämring åker man ju på. Och det tränar man ju 
upp på något sätt, så att man kompenserar för det. Man hittar andra sätt att lära sig 
och så där. Så är det. -Lars 
 
Jag har skaffat intyg på vad jag gjort under den här tiden jag varit sjukskriven. Så 
dels så har jag papper på sjukskrivningstiden, och vad jag har gjort under tiden. Så 
att, får jag för mig att söka någon mer tjänst så tänker jag lägga det i min CV. Ja. 
För jag ser det inte som en stor sten, utan jag ser det som en erfarenhet. Och en 
lärotid. -Kristina 
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